
Pytania z zasad etyki radcy prawnego na kolokwium ustne w 2012r.  

- I rok aplikacji radcowskiej 

 

1. Jakich aktów staranności związanych z tajemnicą zawodową powinien, według Kodeksu 

Etyki, dochować radca prawny organizując pracę w kancelarii? Co powinien zrobić by 

zapobieŜenie ujawnieniu okoliczności objętych jego tajemnicą zawodową przez pracownika 

kancelarii niezwiązanego taką tajemnicą było maksymalnie skuteczne, np. aby takie 

ujawnienie pociągało za sobą odpowiedzialność karną? 

 

2. Jaka jest odpowiedzialność róŜnych pracowników i współpracowników kancelarii za 

ujawnienie okoliczności objętych tajemnicą zawodową?  

 

3. Radca prawny ustala z klientem swoje wynagrodzenie za zastępstwo w procesie. Jakie 

reguły etyki zawodowej powinien uwzględnić? 

 

4.  W jakich sytuacjach dotyczących radcy prawnego radca prawny nie musi dochować 

tajemnicy zawodowej - w oparciu o ustalone poglądy orzecznictwa i doktryny, a nie na 

podstawie ustawy wskazującej tryb zwalniania z tego obowiązku? 

 

5. Kiedy w świetle Kodeksu Etyki zgoda klientów umoŜliwia pominięcie zakazu 

wynikającego z konfliktu interesów? 

 

6. Jakiej oceny przyjmowanej od klienta sprawy powinien dokonać radca prawny w świetle 

wymogów stawianych przez Kodeks Etyki? 

 

7. Jakie nakazy uznaje Kodeks Etyki za podstawowe wartości dla wykonywania zawodu 

radcy prawnego? Na jakie inne wartości wskazuje? 

 

8. Kogo obowiązuje Kodeks Etyki Radcy Prawnego? Wobec kogo radca prawny ma według 

preambuły w Kodeksie Etyki obowiązki o charakterze prawnym i etycznym? 

 



9. Z jakich powodów, według ustawy o radcach prawnych i Kodeksu Etyki, radca prawny 

moŜe odmówić przyjęcia zlecenia obejmującego świadczenie pomocy prawnej? A w jakich 

sytuacjach musi jej odmówić? 

 

10. Kogo obejmuje obowiązek unikania konfliktu interesów w sytuacji gdy radca prawny 

wykonując zawód w wieloosobowej kancelarii radców prawnych prowadzi konkretną sprawę 

procesową? 

 

11. Jakie skutki w zakresie unikania konfliktu interesów ma przeniesienie się radcy prawnego 

z jednej wieloosobowej kancelarii do innej wieloosobowej? Jaki jest wówczas zakres 

obowiązku unikania konfliktu interesów i kogo obejmuje? 

 

12. Co oznacza zawarty w Kodeksie Etyki zakaz pactum de quota litis? Jaki jest jego zakres? 

Jak ta sprawa jest uregulowana w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 

grupowym? 

 

13. W jaki sposób i w jakim czasie radca prawny moŜe się umówić o tak zwane 

wynagrodzenie za sukces? Jakie jest uzasadnienie uregulowania tej kwestii zawartego w 

Kodeksie Etyki? 

 

14. Kiedy - według ustawy o radcach prawnych i Kodeksu Etyki - radca prawny moŜe 

wypowiedzieć pełnomocnictwo procesowe i jakie są wówczas jego ustawowe i 

deontologiczne obowiązki? 

 

15. W toku świadczenia pomocy prawnej z urzędu wystąpiła róŜnica stanowisk pomiędzy 

radcą prawnym, a osobą przez niego reprezentowaną co do: 

- wniesienia pozwu (wniosku), 

- wniesienia środka odwoławczego. 

Jak powinien postąpić wówczas radca prawny kierując się Kodeksem Etyki? Jak powinien w 

takiej sytuacji postąpić radca prawny świadczący pomoc prawną "z wyboru"?  

 

16. Jakie są obowiązki etyczne radcy prawnego gdy: 

 - jest stroną sporu sądowego z innym radcą prawnym, 

 - jest stroną sporu sądowego z adwokatem, 



 - jest pełnomocnikiem procesowym w sprawie, w której drugą stroną jest radca prawny. 

17. Radca prawny wstępuje jako pełnomocnik procesowy do sprawy, w której: 

 - pełnomocnikiem procesowym tego samego klienta jest juŜ inny radca prawny, 

 - pełnomocnikiem procesowym tego samego klienta był inny radca prawny. 

 Jak się powinien zachować radca prawny wstępujący do sprawy? 

 

18. Do czego Kodeks Etyki zobowiązuje radcę prawnego przyjmującego zlecenie na 

opracowanie opinii prawnej w sprawie, w której istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe zajmował 

się nią juŜ inny radca prawny? 

 

19. Które przepisy Kodeksu Etyki odnoszą się do ochrony niezaleŜności przez radcę 

prawnego? Proszę omówić te przepisy. 

 

20. Radca prawny reprezentuje klienta w procesie, w którym ujawnia się konflikt interesów 

związany z reprezentowaniem w tej samej sprawie więcej niŜ jednego klienta. Czy moŜe 

wówczas radca prawny udzielić pełnomocnictwa substytucyjnego?  

 

21. Jakie obowiązki z uwagi na konieczność unikania konfliktu interesów ciąŜą na radcy 

prawnym przyjmującym pełnomocnictwo substytucyjne ? 

 

22. Czy obowiązek unikania konfliktu interesów dotyczy: 

 - przyjmowania zlecenia od klienta? 

 -wyznaczenia do zastępstwa z urzędu? 

 -przyjmowania dalszego pełnomocnictwa? 

 

23. Zakaz prowadzenia sprawy związany jest ze sprzecznością (kolizją) interesów. Pomiędzy 

jakimi podmiotami, w świetle Kodeksu Etyki, moŜe wystąpić ta sprzeczność?  

 

24. Czy zakazy dotyczące unikania konfliktu interesów zawarte w Kodeksie Etyki odnoszą 

się do: 

 - istniejącego konfliktu interesów? 

 - hipotetycznego konfliktu interesów? 

 - konfliktu interesów, co do którego istnieje znaczące ryzyko jego wystąpienia? 

 



25. Na czym polega zasadnicza zmiana dokonana w Kodeksie Etyki z 2007 roku w zakresie 

dotyczącym informacji i reklamy? 

 

26. Jak Kodeks Etyki określa róŜnice pomiędzy informacją o wykonywaniu zawodu a 

pozyskiwaniem klienta? 

 

27. Jakie informowanie jest według Kodeksu Etyki zakazane? Czy wyliczenie sytuacji 

objętych tym zakazem stanowi katalog zamknięty czy teŜ jest przykładowe? Jeśli uznasz, Ŝe 

jest to katalog zamknięty to z jakim zastrzeŜeniem? 

 

28. Jakie elementy moŜe według Kodeksu Etyki zawierać informacja o wykonywaniu 

zawodu? Jakie informacje naleŜy udostępniać klientowi w świetle ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej zmienionej ustawą o świadczeniu usług w Rzeczpospolitej 

Polskiej? 

 

29. Jakie pozyskiwanie klienta jest według zasad etycznych dopuszczalne, a jakie zakazane? 

 

30. Kodeks Etyki zakazuje brania udziału w zajęciach niedopuszczalnych a takŜe 

świadczenie pomocy prawnej w sprawach, w których zachodzi konflikt interesów. Na czym 

polega ta róŜnica? 

 

31. Jakie konkretnie opisane w Kodeksie Etyki sytuacje faktyczne i prawne wskazują na 

występowanie konfliktu interesów? 

 

32. Czy radca prawny moŜe uŜywać przy wykonywaniu czynności zawodowych innych 

posiadanych tytułów zawodowych? Czy moŜe je ujawniać w informacji o wykonywaniu 

zawodu? 

 

33. Jak Kodeks Etyki wypowiada się na temat stosunku radcy prawnego do organów przed 

którymi występuje wykonując zawód? 

 

34. Omów przepisy Kodeksu Etyki mające zapewnić rzetelne i profesjonalne świadczenie 

pomocy prawnej. 

 



35. Jakie wymogi stawia Kodeks Etyki w zakresie lojalności i koleŜeństwa? 

 

36. Czy moŜna oceniać publicznie pracę zawodową innego radcy prawnego? Co mówi o tym 

Kodeks Etyki? 

 

37. Co stanowi Kodeks Etyki w odniesieniu do relacji pomiędzy radcą prawnym a stroną 

przeciwną? 

 

38. Jakie reguły etyczne stanowią o ponoszeniu przez radcę prawnego opłat i wydatków za 

klienta? 

 

39. W jakich przypadkach zasady etyczne pozwalają na dzielenie się wynagrodzeniem i 

rozliczanie z innymi osobami? 

 

40. Omów postępowanie radcy prawnego gdy klient nie uiszcza wynagrodzenia - w toku 

postępowania bądź po jego zakończeniu. 

 

41. Czy dbanie o interesy klienta pozostaje w świetle Kodeksu Etyki w sprzeczności z 

dąŜeniem do pojednawczego zakończenia sporu. Jakie są tu obowiązki radcy prawnego? 

 

42. Świadczenie pomocy prawnej nie moŜe wykraczać poza granice dopuszczone prawem. 

Jaka więc pomoc prawna jest zakazana według Kodeksu Etyki?   

 

43. Czy radca prawny, który składał w sprawie przed sądem zeznania w charakterze świadka 

moŜe później reprezentować jedną ze stron tej sprawy przed sądem jako pełnomocnik? Czy 

moŜe udzielić w tej sprawie porady prawnej jednej ze stron?  

 

44. Godność zawodu wg Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. 

 

45. Omów obowiązki radcy prawnego związane z przekazaniem sprawy innemu radcy 

odnoszące się do dokumentów. 

 

46. Omów obowiązki radcy prawnego związane z przejęciem sprawy albo przekazaniem jej 

innemu radcy dotyczące naleŜnego wynagrodzenia.  



 

47. Omów na czym polega wyłączenie się radcy prawnego z wykonywania czynności 

zawodowych przy konflikcie interesów. 

 

48. Czy zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego informowanie przez radcę prawnego o 

uczestnictwie w rankingach prawniczych i informowanie o zajętych w nich miejscach jest 

dopuszczalne? 

 

49. Jak zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego powinien zachować się radca prawny 

wykorzystujący środki przekazu, które nie gwarantują zachowania poufności w przekazaniu 

informacji objętych tajemnicą zawodową? 

 

50. Jakie są obowiązki radcy prawnego związane z przeszukaniem dokonywanym u radcy 

prawnego, w wyniku którego mogłoby dojść do ujawnienia tajemnicy zawodowej? 

 

51. Czy zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego radca prawny moŜe wnieść pozew w 

sytuacji, gdy wcześniej wydał na piśmie opinię i poinformował klienta o niecelowości takiej 

czynności? 

 

52. Czy radca prawny moŜe zrezygnować z przyjętego zlecenia na trzy dni przed upływem 

terminu do wniesienia środka zaskarŜenia w prowadzonej sprawie? Uzasadnij wypowiedź. 

 

53. Kto i do kogo zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego ma prawo zwrócić się o 

interpretację przepisów zawartych w tym Kodeksie? 

 

54. Czy radcowie prawni zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego zawsze powinni 

udzielać sobie pomocy w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu?  

 

55. Czy i gdzie radca prawny powinien złoŜyć skargę w przedmiocie niezachowania przez 

innego radcę prawnego naleŜytej staranności przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego 

podczas świadczenia pomocy prawnej? 

 

56. Stanowisko KRRP odnośnie zwalniania radców prawnych z tajemnicy zawodowej.  

 



57. Jakie obowiązki ma radca prawny w zakresie informowania strony o stanie sprawy? 

 

58. Radca najpierw wydał opinię o niecelowości wniesienia apelacji, a następnie wniósł 

apelację. Oceń to postępowanie radcy.  

 

59. Jakie zasady określone w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego obowiązują w stosunkach 

pomiędzy radcami prawnymi? 

 

60. Jakie obowiązki wobec klienta ma radca prawny po zakończeniu usługi w zakresie 

udzielonej pomocy prawnej?  

 

61. Radca prawny J. Kowalski oznaczył siedzibę prowadzonej przez niego indywidualnej 

kancelarii następującą nazwą "Kowalski&Partners". Uzasadnia to tym, Ŝe współpracuje z 

szeregiem fachowców wykonujących takie zawody jak doradcy podatkowi, adwokaci, 

doradcy finansowi i rzeczoznawcy. Oceń tą sytuację pod kątem zgodności z zasadami 

Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. 

 

62. Radca prawny świadczy pomoc prawną na rzecz firmy X. W tym samym czasie uzyskał 

uprawnienia biegłego rewidenta i niedługo po tym otrzymał propozycję przeprowadzenia w 

tej firmie kontroli finansowej. Czy moŜe przyjąć to zlecenie? Jakie zasady etyki zawodowej 

powinien brać pod uwagę?  

 

63. Radca prawny prowadzący indywidualną kancelarię sponsoruje amatorską druŜynę 

piłkarską. Zawodnicy druŜyny, w tym takŜe ten radca prawny, występują w czasie zawodów 

w koszulkach z nadrukiem zawierającym nazwę kancelarii. Na zawody sportowe druŜyna 

dojeŜdŜa samochodem oklejonym naklejką z nazwą kancelarii. Oceń postępowanie wg 

Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.  

 

64. Podmiot X zlecił radcy prawnemu zaopiniowanie treści ogłoszenia o udzielenie  

zamówienia publicznego. Firma ubiegająca się o zamówienie zwróciła się do tego radcy 

prawnego o reprezentowanie jej przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie dotyczącej tego 

postępowania o udzielenie zamówienia. Czy radca prawny moŜe przyjąć to zlecenie?  

 



65. Radca prawny reprezentujący Klientkę w sprawie dotyczącej popełnienia plagiatu jej 

pracy w wezwaniu przedsądowym skierowanym do firmy, która naruszyła prawa autorskie, 

zaŜądał zapłaty wysokiego odszkodowania. W końcowej części pisma zawarł sformułowanie, 

Ŝe brak zapłaty odszkodowania spowoduje złoŜenie przez niego w imieniu Klienta 

zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 115 ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Oceń postępowanie radcy prawnego. 

 

66. Były klient pozwał radcę prawnego o zapłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną 

wskutek braku naleŜytej staranności w prowadzeniu procesu przed sądem gospodarczym. Czy 

radca prawny moŜe być w tej sprawie zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy 

zawodowej i czy moŜe on wykorzystać jako dowody w sprawie dokumenty związane z 

prowadzoną sprawą gospodarczą? 

 

67. W sprawie cywilnej z powództwa byłego klienta X radca prawny został wezwany do 

złoŜenia zeznań w charakterze świadka na okoliczności związane z pomocą prawną jaką 

świadczył firmie X w sprawie tego samego sporu. Jak powinien zachować się przed sądem 

radca prawny?  

 

68. Radca prawny będący w sprawie cywilnej pełnomocnikiem X w sporze z firmą Y, na 

prośbę i za zgodą klienta X, złoŜył wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań innego 

radcy prawnego, który na etapie przesądowym prowadził tę samą sprawę. Oceń postępowanie 

radcy  prawnego zgłaszającego taki wniosek.  

 

69. Radca prawny zaciągnął u klienta poŜyczkę na niewielką kwotę. Mimo składanych przez 

radcę prawnego deklaracji spłaty, kwota poŜyczki nie została zwrócona. Klient uzyskał tytuł 

wykonawczy a następnie skierował sprawę na drogę postępowanie egzekucyjnego. Czy radca 

prawny naruszył zasady etyki zawodowej?    

 

70. Radca prawny, prowadząc sprawę, zauwaŜył uchybienie pełnomocnika strony przeciwnej, 

które pozwoli mu wygrać sprawę juŜ na pierwszej rozprawie. Czy ma on obowiązek udzielić  

koledze pomocy wynikający z art. 33 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego?  

 

71. Radca prawny (były sędzia) rozpoczął wykonywanie zawodu w formie indywidualnej 

kancelarii. W informacji prasowej informującej o rozpoczęciu praktyki zawarł informację o 



wcześniej wykonywanym zawodzie sędziego. Oceń postępowanie tego radcy prawnego w 

świetle zasad etyki zawodowej.  

 

72. Radca prawny, na portalu społecznościowym, regularnie zamieszcza wpisy, w których 

komentuje pracę sądów, przed którymi prowadzi sprawy. Oceń postępowanie tego radcy 

prawnego w świetle zasad etyki zawodowej.  

 


